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منافع ایران در برجام باید تأمین شود
عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه درباره اینکه 
منتظر چه گام هایی در اجرایی ش��دن برجام از طرف 
اروپا و آمریکا هس��تید؟ گف��ت: منافع ایران در برجام 
باید تامین ش��ود که مهمترین آن بحث توانایی ایران 
برای فروش نفت خود و دریافت درآمدهای ناش��ی از 

آن از طریق مبادالت بانکی است.
س��ید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
در حاش��یه کنفران��س بی��ن الملل��ی منع گس��ترش 
تس��لیحات هس��ته ای و خل��ع س��اح در گفتگ��و با 
»اس��پوتنیک روس��یه« درباره اینکه نتای��ج انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آمریکا در س��ال آینده چه تاثیری 
بر برجام خواهد داشت؟، گفت: هیچ تاثیری بر برنامه 

ریزی های ما ندارد.
وی در پاس��خ به این س��وال که رئیس سازمان انرژی 
اتمی، اعام کرد که از ۶ نوامبر ایران سطح غنی سازی 
اورانیوم در فردو را به ۵ درصد می رس��اند، در صورت 
عدم انجام تعهدات برجام از سوی کشورهای اروپایی، 
گام ه��ای بعدی ایران در زمینه غنی س��ازی اورانیوم 
چگونه خواهد بود؟، اظهار داشت: ما بسته به تحوالتی 
که ش��کل خواهد گرفت، تصمیم گیری خواهیم کرد. 

هیچ تصمیمی را از االن نمی توانیم اعام کنیم.

خبر

 ذرت های آلوده
روزهای فرد سرطان زا نیستند

خاصه باغ وحشی داریم.سوء تفاهم نشود.عرض کردم 
یک باغ وحش��ی داریم که در آن یک س��ری حیوانات 
زندگی می کنند. اینها هم علوفه می خورند و هم گوشت 

و مرغ و ماهی اما غذای اصلی آنها "ذرت" است.
ماجرا از آنجا ش��روع می ش��ود که از کشور دوست و 
برادر مقادیری "ذرت" وارد می ش��ود و در آزمایشگاه 
می فهمند که تمامش��ان س��رطان زاس��ت. البته این 
"مقادیری"۱۲۵ هزار تن" اس��ت که این کشور دوست 

و برادربه ما چپانده است.
عقل سلیم می گوید آدم عاقل رابطه اش را با کشوری 
به جیگری "برزیل" به خاطر صد و بیست و پنج هزار 
تن ماده سرطانزا بهم نمی زند.حاال اگر بیست و شش 

هزار تن ماده سرطان زا بود یک چیزی!
ح��اال بماند که به گفته مس��ئوالن عالیرتبه گمرگ و 
مرکز فروش اماک تملیکی و وزارت جهادکش��اورزی 
و س��اکنین مهربان خیابان امیرآباد شمالی و خانواده 
محترم رجبی این محموله فقط روزهای زوج خاصیت 
سرطان زایی دارد و در روزهای زوج نه تنها سرطان زا 

نیست بلکه خیلی هم خواص دارد.
فلذا پیش��نهاد می ش��ود این ذرت ه��ا را با مثادیری 
علوفه و کنجاله قاطی کنند و در روزهای زوج در قالب 
سبدکاال به شهروندان شریف تحویل بدهند. اینطوری 
هم دولت از ش��ر ش��هروندان خود خاص می شوند و 
هم ش��هروندان از دس��ت دولت یک نفس راحت می 

کشند.
با توجه به این بحران پیشنهاد می شود دولت محترم 

این برنامه هفتگی را اجرا کند:
شنبه = توقف توزیع ذرت های آلوده

یک شنبه = توزیع گسترده آن در کشور
دوشنبه = کشف خاطیان پرونده و تنبیه آنان

سه شنبه = توزیع گسترده آن در کشور
چهارش��نبه = مصاحبه رییس جمه��ور درباره خنثی 

سازی این توطئه استکباری
پنج شنبه = توزیع گسترده آن در کشور

ننجون

دشمن را در تحقق اهداف خود ناکام می گذاریم
فرمانده کل س��پاه پاسداران گفت: ما به دش��منان می گوییم از هر تهدیدی که 

بسازید فرصت می سازیم و هر هدفی را دنبال کنید، ناکامتان می کنیم.
سرلش��کر حسین س��امی در آئین افتتاح ۷۰۰ پروژه عمرانی محرومیت زدایی 
س��پاه تهران که به صورت ویدئو کنفرانس و همزمان در سراسر کشور در سپاه 
تهران انجام شد، گفت: ما هیچ گاه نمی توانیم به جز پیروزی به چیزی فکر کنیم، 

ما هیچ گاه با وجود این جوانان نمی توانیم شکست بخوریم.
وی تاکی��د کرد دش��من در جن��گ اقتصادی و عملیات روانی ع��زت و عزمت و اقتدار و 

سربلندی ما را نشانه گرفته بود که تمام شد.
فرمانده کل س��پاه با بیان اینکه ش��ما یاد گرفته اید که از ما شکس��ت بخورید و ما هم 
آموخته ای��م که پیروز ش��ویم،گفت: ما ملت ایران با هم تصمیم م��ی گیریم که ایران را 

بسازیم.  مهر

گزارش »حادثه قطار تبریز - مشهد« بدون مالحظه قرائت شود
رئی��س کمیس��یون عمران مجلس با بی��ان اینکه گزارش حادث��ه برخورد قطار 
تبریز - مش��هد، خیلی وقت پیش آماده ش��ده گفت: ب��رای جلب اعتماد مردم 
گزارش های��ی از این دس��ت باید دقیق و ش��فاف و بدون ماحظ��ه در مجلس 

قرائت شود.
محمدرضا رضایی کوچی تصریح کرد: بعید اس��ت عمدی در قرائت گزارش حادثه 
برخورد قطار تبریز – مش��هد وجود داشته باشد چرا که کسی در این مسئله ذی نفع 
نیس��ت و کسی هم حاضر نیس��ت این مسئله را با جان کشته شدگان حادثه معامله کند. 
رضایی کوچی در پاسخ به این سوال که مقصران حادثه چه کسانی تشخیص داده شدند، 
گفت: باالخره خطای انسانی و عدم توجه به مقررات موجود در حوزه شبکه ریلی و خرابی 
سیس��تم اتومات شبکه ریلی از جمله عواملی بودند که در این حادثه نقش آفرینی کردند 

که همگی آن ها در حوزه فعالیت وزارت راه و شهرسازی رده بندی می شوند.  میزان

امیدواریم جبهه پایداری به شورای ائتالف بپیوندد
چمران گفت: امیدوار هس��تیم که دوس��تان جبهه پایداری در مس��یر وحدت، 

شورای ائتاف را همراهی کنند.
مهدی چمران عضو ش��ورای ائتاف جریان  های انقاب با اش��اره به فعالیت های 
اخیر شورای ائتاف برای وحدت حداکثری، گفت: راهبرد اساسی شورای ائتاف 
وحدت در جبهه نیروهای انقاب بوده و هست و بر همین اساس ما تاش داریم 
از هم��ه گروه ها و جریان های انق��اب برای وحدت حداکثری در آس��تانه انتخابات 
مجلس شورای اسامی استفاده کنیم. وی درباره جبهه پایداری و موضع این جبهه برای 
پیوس��تن به ش��ورای ائتاف نیز گفت: ما گفت  وگوهای خوبی با اعضای جبهه پایداری 

داشتیم و این گفت وگوها برای پیوستن جبهه پایداری به شورای ائتاف ادامه دارد.
چمران گفت: امیدوار هستیم که دوستان جبهه پایداری در مسیر وحدت، شورای ائتاف 

را همراهی کنند. تسنیم

یک فروند پهپاد از س��وی س��امانه پدافن��دی ارتش جمهوری 
اس��امی در ش��هر بندر امام خمینی از توابع شهرستان بندر 

ماهشهر ساقط شد.
فرمان��ده نیروی پدافند هوایی ارت��ش در این زمینه گفت: یک 
فروند پهپاد متجاوز قبل از رسیدن به اماکن حساس با هوشیاری 

کامل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور منهدم شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، امی��ر علیرضا صباحی فرد فرمانده 
نی��روی پدافند هوای��ی ارتش، گفت: بامداد ام��روز یک فروند 
پهپاد متجاوز توس��ط س��امانه های بومی نیروی پدافند هوایی 
ارتش مس��تقر در منطقه عمومی ماهشهر تحت هدایت شبکه 

یکپارچه قرارگاه پدافند هوایی کشور منهدم شد.
وی تصریح کرد: این اقدام قاطع و شلیک موشک در واکنش به 
تجاوز یک فروند پهپاد متجاوز خارجی به حریم هوایی کشورمان 
بوده اس��ت و پهپاد متجاوز قبل از رس��یدن به اماکن حساس با 

هوشیاری کامل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور منهدم شد. 
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارت��ش تاکید کرد: ما بارها اخطار 
داده ایم که شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور با آمادگی کامل، 
قاطعانه به هرگونه تجاوز به حریم هوایی کشور پاسخ خواهد داد. 

پهپاد متجاوز با سامانه پدافندی مراصاد سرنگون شد.
غامرضا ش��ریعتی استاندار خوزس��تان در این خصوص اظهار 
داش��ت: در نخس��تین س��اعات اولیه بامداد جمعه یک فروند 
پهپاد ناش��ناس وارد حریم هوایی شهرس��تان ماهشهر شد که 

با فاصله پدافند ارتش جمهوری اسامی وارد عمل شد.
وی گفت: پدافند قرارگاه جنوب غرب ارتش جمهوری اسامی 
ایران مس��تقر در ماهشهر با شلیک موشک این پهپاد ناشناس 
را ساقط کرد که الشه آن در نیزارهای اطراف ماهشهر سقوط 
کرد. وی اضافه کرد: الش��ه این پهپاد از سوی نیروهای نظامی 
و امنیتی از نیزارها بیرون کشده شده و کارشناسان تحقیقات 

از آن را آغاز کرده اند.
رئیس ش��ورای تامین استان خوزس��تان گفت: پهپاد یاد شده 
به ط��ور قطع مرب��وط به کش��ورهای خارجی اس��ت و نتایج 
بررسی های کارشناس��ان نیز پس از مشخص شدن در اختیار 

مردم قرار می گیرد. ش��ریعتی گفت: آنچه مش��خص است این 
پهپاد ب��دون هماهنگی وارد حریم هوایی جمهوری اس��امی 
ایران ش��ده و به همین دلی��ل پدافند هوایی ارت��ش اقدام به 

ساقط کردن آن کرده است. مهر

خطیب جمعه تهران گفت: تأس��ف آورتر این است که هنوز 
هم عده ای پیگیر تصویب لوایح مرتبط باFATF هستند و 

گاهی هم دروغ می گویند.
حجت االس��ام کاظ��م صدیقی در خطبه ه��ای نمازجمعه 
تهران، لزوم توجه به یاد خدا را مورد تأکید قرار داد و گفت: 
ای��ن موض��وع، مخصوصاً درباره مس��ئوالن و حقوق بگیران 

ملّت، اهمیت ویژه ای دارد.
وی با بیان اینکه مس��ئوالن و مزدبگی��ران ملّت، خود را ارباب 
نبینند، تصری��ح کرد: این حقوق ها از س��فره ملت و از جیب 
همین مردم اس��ت. از سفره همین مردم جنوب شهر و شهید 
داده ها و مدافعان بزرگوار حرم است. وی در ادامه با بیان اینکه 
هیچ دوره ای را پیدا نمی کنید که بش��ر، مصلح کل را جستجو 
نکند و عدل و قس��ط عمومی را آرزو نکند، گفت: این میل و 
خواستن، تلقینی نیست، بلکه تکوینی است. خدایی که عطش 
می ده��د امکان ن��دارد آب ندهد. این خاف عق��ل و عدل و 
حکمت است. جهان تشنه امنیت، عدالت و وحدت است. تشنه 
تجلّی خدا در همه شئون است. انسان می خواهد آیینه ای پیدا 
کند که همه صفات خدا را در آن تماشا کند و چنین روزی در 

پیش است که همان روز ظهور مهدی موعود است.
وی ادام��ه داد: امروز مس��ئوالن ما وقت��ی جریان مصدق را 
می بینند باید درس بگیرند. برخی خیال می کنند اگر مرگ 
ب��ر آمریکا نگوییم، آمریکا با ما کاری ندارد. مگر دولت ملّی 

ب��رای نجات از انگلیس به آمری��کا پناه نبرد؟! ولی دیدید با 
چه وضعیت��ی مصدق را برکنار و تا آخر در یک روس��تایی 
محدود کردن��د و رژیمی منحوس و بی کفایت ر ا س��ر کار 

آوردند. رژیمی که همه چیز را به غارت برد.
صدیقی نامگذاری س��ال 98 به رونق تولید و س��پری شدن 
8 ماه از این نامگذاری را مورد اش��اره قرار داد و گفت: آنچه 
ما را با مش��کات مواجه کرده اس��ت، داشتن چشم امید به 

بیرون و منتظر آن ها بودن است.
وی ادام��ه داد: تا مدتی در انتظار برجام نشس��تند و گفتند 
ب��دون برجام آب خ��وردن گیرمان نمی آی��د و آنچه نباید؛ 
گفته می شد. کاری صورت ندادند تا برجام عملی بشود. بعد 
نتیجه برجام چه ش��د؟ مگر بنا نبود با برجام همه تحریم ها 
از بین ب��رود؟! مگر طرفداران مذاک��ره نمی گفتد دیوار بی 
اعتم��ادی فرو ریخته اس��ت و در روز اج��رای برجام، همه 
تحریم ها برداشته می ش��ود؟! آیا یک تحریم برداشته شد؟ 
نه تنها برداشته نشد، بلکه چندین تحریم اضافه شد، هم در 
زمان دولت قبلی آمریکا که به امضای وزیر امور خارجه آن 

دل بسته بودند و هم در زمان این دولت.
صدیق��ی  گفت: منتظ��ر بودند برجام امضا ش��ود، بعد هم 
سه ماه س��ه ماه منتظر بودند که رئیس جمهور آمریکا چه 
تصمیمی می گیرد، حاال هم در انتظار فرانس��ه هستند. مگر 

مومن، چندبار از یک سوراخ گزیده می شود؟   فارس

حجت االسالم کاظم صدیقی:
تأسف آور است که برخی برای تصویب لوایح FATF دروغ می گویند

س��پاه پاس��داران در بیانیه ای با محکوم کردن تحریم های 
اخیر آمریکا علیه ایران اس��امی، گفت: مصمم تر از گذشته 

به مقابله با امریکا و شیطان بزرگ خواهیم پرداخت.
سپاه پاس��داران انقاب اس��امی در بیانیه ای با محکومیت 
اق��دام شکس��ت خورده اخیر رژی��م تروریس��تی آمریکا در 
تحریم س��تاد کل نیروهای مس��لح و تعدادی از فرماندهان 
و مقامات لش��کری کش��ورمان، این اقدام را تحریک آمیز و 
موجب مصمم تر شدن نیروهای مسلح و مدافع انقاب برای 
عملیاتی کردن سناریوهای مورد نظر و متناسب برای مقابله 

با شیطان بزرگ و متحدان کاخ سفید دانست.
در بخش��ی از این بیانیه آمده اس��ت: اقدام رژیم مس��تکبر، 
سلطه گر و تروریستی ایاالت متحده آمریکا در تحریم "ستاد 
کل نیروه��ای مس��لح" و تعدادی از فرمانده��ان و مقامات 
لش��کری جمهوری اسامی که همواره در خط مقدم امنیت 
و افتخارآفرین��ی ب��رای ملت ایران برابر توطئه ها و نقش��ه 
های شیطانی جبهه دشمنان انقاب اسامی درخشیده اند، 
داللت بر حقانیت و موفقیت راه و مس��یری دارد که از یک 
سو خرسندی، اعتماد و غرور ایرانیان و بلکه امت اسامی را 
رقم زده اس��ت و از سوی دیگر استیصال و عصبانیت جبهه 
دش��من به ویژه هیأت حاکمه بی خرد کاخ سفید را نمایان 

ساخته است.
این بیانیه می افزاید: قرائن نش��ان می دهد نفس های دشمن 

در میدان تقابل راهبردی با انقاب اس��امی  به ش��مارش 
افت��اده اس��ت و اینگونه اقدام��ات در معادل��ه ای  معکوس 
ضمن بازنمایی شکس��ت و اس��تیصال آمریکا، بی اعتمادی 
و تنف��ر ملت ایران علیه آنه��ا را  تعمیق و در ادامه مقاومت 
فع��ال و ایس��تادگی و پایداری تاثیر مح��ور خود مصمم تر 
می س��ازد  و روند اف��ول و زوال حتم��ی آمریکایی ها را نیز 

سرعت می بخشد.
این بیانیه اقدام اخیر آمریکا را تحریک آمیز و موجب مهیاتر 
ش��دن نیروهای مسلح و مدافع انقاب برای عملیاتی کردن 
س��ناریوهای مورد نظر و متناسب در مقابله با شیطان بزرگ 
و نظامی��ان تروریس��ت آمریکایی توصی��ف و تصریح کرده 
اس��ت: به فضل الهی و به پش��توانه حمایت های همه جانبه 
ملت ایران، س��پاه پاسداران انقاب اسامی و سایر نیروهای 
مسلح مقتدر و نهادهای اطاعاتی و امنیتی کشور با اشراف 
اطاعات��ی همه جانب��ه بر وضعی��ت و تحرکات دش��من در 
جغرافیای داخلی و پیرامونی میهن اسامی، تحت فرماندهی 
و هدایت های حکیمانه مقام معظم رهبری و فرماندهی کل 
قوا حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی(، مهار هوشمندانه 
سیاس��ت ها و سناریوهای ضد امنیتی و مخاطره آفرین برای 
این سرزمین مقدس را در دستور کار دائمی داشته و قاطعانه 
اجازه نخواهند داد استقال، تمامیت ارضی و امنیت پایدار و 

کم نظیر ایران عزیز خدشه دار شود.  سپاه نیوز

بیانیه سپاه در محکومیت تحریم های آمریکا
مصمم تر از گذشته به مقابله با شیطان بزرگ خواهیم پرداخت

جمعی از دانشجویان دانش��گاه های تهران بعد 
از نمازجمع��ه با برگ��زاری تجمعی به خصوصی 

سازی آموزش و پرورش اعتراض کردند.
دانش��جویان در ای��ن تجمع که با ش��عار »نه به 
خصوصی سازی آموزش و پرورش« برگزار شد، با 
سر دادن شعارهایی به مسووالن تاکید کردند که 
خصوصی سازی آموزش پرورش موجب تبعیض 

در بحث آموزش دانش آموزان خواهد شد.
تجمع کنندگان در پایان تجمع بیانیه ای قرائت 
کردند در این بیانیه آمده است؛ امروزه با بررسی 
وضعیت آموزش و تربیت در نظام اسامی شاهد 
وضعیتی هس��تیم که در آن عده ای سرمس��ت 

ثروت بچ��ه های خود را روان��ه بهترین مدارس 
ب��ه لحاظ آموزش��ی، امکاناتی و رفاه��ی با پول 
ه��ای هنگفت کرده و ع��ده ای هم که هنوز در 
تامین حداقل معش��یت روزانه خ��ود مانده اند، 
مجبورند فرزندان خود را جهت تامین معیش��ت 
از تحصی��ل محروم یا مدارس دولتی بی کیفیت 

را نگه دارند. 
وقتی س��هم م��دارس دولتی از قبولی دانش��گاه 
در مقایس��ه با مدارس غیر دولتی مقدار بس��یار 

ناچیزی اس��ت، وقتی هنوز در روستاها مدارس 
کاه گلی با ی��ک معلم برای تمام پایه ها آن هم 
فقط ابتدایی برگزار می ش��ود، وقتی آمار دانش 
آم��وزان بازمانده از تحصی��ل از مرز یک میلیون 
نفر هم در کش��ور تجاوز کرده، عده ای که خود 
چند دهه  از متولیان امر سیاستگذاری آموزش 
و پ��رورش ب��وده اند ب��ا چه منطق��ی اعام می 
کنن��د مدارس خصوصی نافی عدالت آموزش��ی 

نیستند؟  

 مدرس��ه های خصوصی تنها با ن��گاه کاالی به 
آموزش ضربه عمیقی به علوم وارد کرده، بلکه با 
حفظ انحصار ارتقا آموزشی در یک طبقه منجر 
به افزایش مس��تمر نابرابری اجتماعی )در قالب 

شکاف میان طبقه اغنیا و فقرا( خواهد شد. 
ح��ال جریانات مدع��ی اصاح طلب��ی و اصول 
گرایی با توجیه س��یری ناپذیریشیان در افزایش 
مدارس خصوصی را چگونه با منطق زیر تطبیق 

می دهند. 

»آنچ��ه را خداوند از اهل آبادی ها به رس��ولش 
بازگردان��د، پ��س برای خ��دا و برای رس��ول و 
ب��رای خویش��اوندان و یتیمان و مس��تمندان و 
در راه ماندگان اس��ت تا )ای��ن اموال( تنها میان 
ثروتمندان شما در گردش نباشد.« آیه ۷ سوره 
حشر آموزش و پرورش اگر بناست اسامی باشد 

باید به این روند تبعیض آمیز پایان دهد.
مطالبه جنبش دانشجویی توقف فرایند خصوصی 
سازی مدارس،  ارتقای کیفیت آموزشی مدارس 
تمام مناطق کشور و زمینه سازی تحقق آموزش 
 رای��گان طبق اصل ۱۳۰ قانون اساس��ی اس��ت. 

 فارس

ادبیات حس��ن روحان��ی در دوران ریاس��ت جمهوری گاهی 
اوقات به س��خنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور س��ابق 
بس��یار نزدیک می شود اما شاید برای روحانی، اصاح طلبان 
و اعتدالی ها سخت است که به لحاظ گفتاری با احمدی نژاد 
مقایس��ه ش��وند، به همین دلیل هم همواره س��عی شده این 

تشابه انکار شود.
 روحانی در جلس��ه هیات دولت در تاریخ ۱ آبان ماه به گونه 
ای س��خن گفت که یادآور یکی از عب��ارات ماندنی و خاطره 
انگیز احمدی نژاد در عرصه سیاس��ی ایران اس��ت. ش��باهت 
ادبیات روحانی و احمدی نژاد حتی تا بدان حد بود که رئیس 

دفتر رئیس جمهور نیز نسبت به آن واکنش نشان داد. 
روحانی روز چهارش��نبه حدود دو هفته قبل در جلسه هیات 
دولت گفت: » من نمی خواهم بگویم بخش خصوصی ما فساد 
ندارد. ممکن اس��ت یک جایی هم فساد داشته باشد. اشکال 
ندارد. با آن برخورد کنیم. )ولی( تعطیل نکنیم کش��ور را. به 
دلیل اینکه ما در انتخابات یک ش��عاری می خواهیم داش��ته 

باش��یم که رای ما زیاد باش��د کشور را تعطیل نکنیم. به ضرر 
شماس��ت. فردا ما هستیم ان ش��اء اهلل اگر زنده بودیم به مردم 
می گوییم کی کشور را تعطیل کرده است. نکنید این کارها را. 
بگذارید شرکت های ما، خصولتی ها هم کار می کنند، دولتی ها 
هم کار می کنند، ولی شرکت های خصوصی را حمایت کنید. 

این ها اگر راه بیفتند، این ها دانشگاه را راه می اندازند«.
این نوع س��خن گفتن موجب شد عبارت مشهور »بگم بگم« 
محم��ود احمدی نژاد به ذهن ها خط��ور کند. این عبارت در 
زمان های مختلف از س��وی احمدی نژاد بکار گرفته می شد 
ک��ه از آن جمل��ه می توان به مناظره های س��ال 88 اش��اره 
ک��رد.  اما اوج ای��ن اتفاق مربوط به روز اس��تیضاح عبدالرضا 
شیخ االس��امی، وزیر کار در مجلس شورای اسامی، بود که 
با عبارت» نمی دانم برخی چیزها را بگم یا نگم؟« با استقبال 
پخس فیلمی از فاضل الریجانی و س��عید مرتضوی رفت. اما 
بع��د از پخش فیلم، علی الریجان��ی خطاب به رئیس جمهور 
وقت گفت:» خوب شد شما که مرتب در جامعه بگم بگم راه 
انداخت��ه اید این فیلم را پخش کردی��د و حرفتان را زدید تا 

مردم شخصیت شما را بیشتر بشناسند«.
البت��ه احمدی ن��ژاد یکب��ار دیگر نیز در ۱۳ اس��فند 9۱ و در 
مراسم افتتاح دو شبکه تلویزیونی خطاب به مدیر شبکه 4 از 

این عبارت استفاده کرد. 
حال بعد از گذش��ت هفت س��ال حس��ن روحانی نیز در دور 
دوم ریاس��ت جمهوری مطابق با ادبیات احمدی نژاد س��خن 

می گوید. 
اتفاقی که موجب واکنش محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس 
جمهور نیز ش��د. واعظ��ی در توضیح ادبی��ات رئیس جمهور 
گفت: »بگم، بگ��م« آقای احمدی نژاد حرفی بود که ایش��ان 
همیش��ه می گفت؛ ه��ر روز می گفت »می گوی��م« اما چیزی 
نمی گفت، اما آقای روحانی می گوید که کارهایی که در حال 
انجام اس��ت، باعث می شود همه ضرر کنیم؛ اگر یک روز الزم 

باشد، به مردم می گویم.
وی گف��ت: »آقای روحان��ی می گوید که روزی که ما فش��ار 
آمریکا و دش��منان را نداشته باش��یم، تحریم ها برداشته شود 

و اوضاع کشور آرام باشد به مردم خواهم گفت«.
اما تجربه تا کنون ثابت کرده اس��تفاده روسای جمهور از این 
عبارت بیش از آن که نشان دهنده در اختیار داشتن اطاعات 
خاص و ویژه باش��د بیانگر نوعی ضعف در  دورهدوم ریاس��ت 
جمهوری اس��ت. این ضعف نیز بدلیل شکس��ت در سیاست 
ها و وعده های داده ش��ده به مردم اس��ت. ب��ه همین دلیل 
وقتی زمان پاسخگویی فرا می رسد مقامات و مسئوالن برای 

انحراف افکار عمومی، فرافکنی و فرار از مس��ئولیت، استفاده 
از ادبیاتی را در دس��تور کار قرار می دهند که بیش��تر از آن 
که موجب بهبود شرایط کشور و در راستای منافه مردم باشد 

موجب تشویش اذهان عمومی می شود.
البت��ه ممکن اس��ت این ادبی��ات نوعی ترفن��د و حربه برای 
گروکش��ی، فش��ار برای عقب نش��ینی قوای دیگر یا س��اکت 
کردن مخالفان و منتقدان نیز باش��د که بدون ش��ک در این 
موقع بهترین تاکتیک همان رویه ای است که علی الریجانی، 
رئیس مجلس شورای اس��امی در قبال احمدی نژاد برگزید 
و زمین��ه را برای بیان بگم بگم ه��ای وی فراهم کرد. نهایت 
واکن��ش احمدی نژاد نیز پخس فیلم��ی از فاضل الریجانی و 

سعید مرتضوی بود.
در ح��ال حاضر نیز اگر رئیس جمهور حرف و س��خن خاص 
و ویژه ای دارد بهتر اس��ت با م��ردم به صورت علنی در میان 
بگ��ذارد اما این ک��ه به تاس��ی از احمدی نژاد و ب��ا گفتار و 
س��خنانی تکراری چنین عباراتی بی��ان می کند قابل قبول و 
پذیرفته نیس��ت. چ��را که این نوع ادبی��ات برخاف تصور به 
اعتب��ار و جایگاه دولت ضربه می زند و مردم را هم ناامید می 
کن��د. در واقع اگر احمدی نژاد از این ن��وع ادبیات آورده ای 

بدست آورد روحانی نیز بدست خواهد آورد!  الف

گزارش

خروج از برجام رهایی از تعهدات یکجانبه
ادامه از صفحه اول

و به تعهدات خود پاینبد باش��د اما ترامپ رسماً به این 
فرصت��ی که ای��ران به آنها داده بود پاس��خ منفی داد و 

گفت به برجام باز نخواهد گشت.
اکن��ون رهای��ی از قی��د و بندهایی که برج��ام برای 
جمهوری اسامی ایران ایجاد کرده نعمتی خواهد بود 
ک��ه میتواند ش��رایط را نیز به نفع ای��ران تغییر دهد، 
اصرار اروپا به ماندن ایران در برجام و همچنین تأکید 
آمریکا در این زمینه اهمیت پایبندی ایران را به توافق 

هسته ای برای غرب نشان می دهد.
با توجه به ش��رایطی که از س��وی آمریکا و اروپا برای 
برجام و ایران ایجاد ش��ده بهترین گزینه ای که ایران 
باید آن را اجرا کند خروج کامل از توافق هس��ته ای و 

رهایی از آن است.
قطعاً اقدام جمهوری اسامی ایران در خروج از برجام، 
قید وبندهای تعهدات توافق هسته ای را باز می کند و 
هم��گان از باتکلیفی رهایی خواهد یافت. گام چهارم 
ایران برداش��ته ش��د اما باید گام بعدی خط پایانی بر 
روی توافقی باش��د که یکجانبه از سوی ایران در حال 

اجرا است.

سرمقاله

با شلیک موشک پدافند هوایی ارتش

یک پهپاد متجاوز سرنگون شد
جزئیات ساقط کردن یک پهپاد در ماهشهر

تجمع دانشجویان در اعتراض به خصوصی سازی آموزش پرورش

از بگم  بگم های احمدی نژاد تا روحانی
بگویید و مردم را خالص کنید!


